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Secção de Medicina Perioperatória 
da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

 

ESTATUTOS 

 

 

Artigo 1º- Definição 

 

A Secção de Medicina Perioperatória da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia 

(SMP/SPA) é uma secção que se propõe promover  cuidados perioperatórios de 

qualidade, que vão de encontro às necessidades e satisfação dos cidadãos. Sendo parte 

integrante da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA), a Secção visa ter 

autonomia para congregar esforços e melhorar a comunicação, entre pares, 

multidisciplinarmente com outros profissionais e com os doentes, no sentido de 

cumprir os seus objetivos. 

 

 

Artigo 2º- Objetivos 

 

1. Promover um modelo de Medicina Perioperatória centrado no doente, baseado     

numa equipa multidisciplinar e suportado por  processos integrados de cuidados, 

desde que o doente é proposto para cirurgia até ao seu completo recobro. 

 

2. Fomentar a segurança do doente, através da sistematização de processos ao longo 

das 3 fases do período perioperatório: pré-operatório, intra-operatório e pós-

operatório. 

 

3. Articular sinergias para identificar e seguir o doente de alto risco. 

 

4. Fomentar a comunicação segura em associação às orientações de boas práticas, ao 

longo do percurso do doente. 

 

5. Contribuir para a melhoria contínua dos indicadores de resultado perioperatórios, 

elaborando orientações e apoiando a implementação de programas de melhoria da 

qualidade. 

 

6. Estimular uma cultura de aprendizagem com o erro, fomentando a notificação 

sistemática de reações medicamentosas e de incidentes. 

 

7. Promover a educação e a investigação na área da Medicina Perioperatória. 

 

8. Compilar e divulgar documentos de interesse científico neste âmbito. 

 

9. Estabelecer canais de comunicação eficazes com as restantes secções da SPA, 

outras especialidades e outras entidades, que partilhem objetivos idênticos, 

incluindo associações de doentes.  

 

10. Constituir-se como interlocutor preferencial dentro da SPA para todos os assuntos 

nesta área. 
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     Artigo 3º- Órgãos Diretivos 

 

1. A Direção da SMP/SPA será constituída por: 1 presidente, 1 vice-presidente 
e 4 vogais. 
 

2. Um dos elementos da Direção deverá ser representante permanente desta 
junto do Conselho Geral da SPA. 
 

3. A eleição dos órgãos diretivos terá lugar de 3 em 3 anos, podendo os seus 
membros ser reeleitos por mais um único período sucessivo. A eleição será 
realizada em Assembleia Geral da Secção por escrutínio secreto entre os 
membros efetivos e diz respeito aos orgãos diretivos na sua totalidade. A 
eleição será obtida por maioria, exigindo-se a presença de um mínimo de 
metade dos membros efetivos. Se não for esse o caso, 30 minutos depois da 
hora marcada para o início da Assembleia, a eleição processar-se-á nos 
mesmos moldes, seja qual for o número de membros efetivos presentes. 
Aceitam-se votos pelo correio, desde que, em envelope fechado dirigido ao 
Presidente da Secção e só aberto perante a Assembleia. Se por qualquer 
motivo vagar um dos lugares diretivos, a eleição para esse lugar realizar-se-
á nos moldes já referidos, na próxima Assembleia Geral da Secção. Serão 
aceites listas completas para os orgãos diretivos até dois meses antes da 
data marcada para as eleições; essas listas têm que ser subscritas por um 
mínimo de 20% dos membros efetivos. A Direção cessante pode propor a 
sua lista sem ter que obedecer a este condicionalismo. Será dado 
conhecimento aos membros efetivos da Secção, da lista ou listas existentes 
até dois meses antes da Assembleia Geral. 
 

4. Os órgãos diretivos reunir-se-ão obrigatoriamente uma vez por ano e 
sempre que o  Presidente, ou a maioria dos seus elementos, ou a maioria 
dos membros efetivos julgue oportuno. 

 

 

                              Artigo 4º - Membros 
 
                              Existem três tipos de membros: 
 

1.  Membros Fundadores - São sócios da SPA, que  subscreveram o pedido de  
criação da Secção de Medicina Perioperatória. 
 

2. Membros efetivos - São obrigatoriamente sócios da SPA e propostos por 
dois membros fundadores (durante o primeiro trénio). Posteriormente, 
poderão ser propostos por dois membros efetivos. 
Consideram-se membros efetivos todos os membros fundadores, que 
tenham as quotas da SPA regularizadas. 
 



 3 

3. Membros associados - Propostos em moldes idênticos aos membros 
efetivos, podendo participar nas reuniões da SMP, mas sem direito de voto e 
com as seguintes categorias: 

- Agregados: médicos internos de Anestesiologia, sócios da SPA e médicos   
especialistas inscritos nos colégios da Ordem dos Médicos Portuguesa; 

- Correspondentes: médicos especialistas estrangeiros de reconhecido  
mérito; 

- Honorários: as individualidades que, pela relevância dos seus contributos,     
justifiquem atribuição de tal distinção. 

 

 

 Artigo 5º - Outras determinações 
 
Tudo o que não estiver abrangido pelos estatutos desta Secção será regido 
pelos estatutos da SPA. 


